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  مقدمةال-أ

 هو جزء من علم النحو، قد درس الظرف في المدرسة المتوسطة اظرففعول فيه ويسّمى مال 
 1مكانه.الظرف هو اسم ينتصب على تقدير "في" , يذكر لبيان زمان أو .  الثانوية في المدرسة أو 
بتقدير "في" المنصوب  ظرف الزمان هو اسمقسمان : ظرف الزمان وظرف المكان. هو ف ر الظ

نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. 
وتحت أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو 

 2ا أشبه ذلك.موهناء وثَّم و   وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء

المهم نعرف أن الظرف فائدته للكمال الجملة حتى تكون الجملة الجيدة ، سواء من   
هبك قلت : "شرب المريض الدواء" فإن السامع ال يفهم من ذلك الوقت   الكتابة أو الكالم. حيث 

  3اء. فإذا قلت : "صباحا" عرف السامع ذلك.المحدود الذي شرب المريض فيه الدو 
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في علم الصرف نعرف اسم الزمان و اسم المكان. اسم الزمان هو اسم مشتق للداللة بينما 
عند هما وزن  ،على زمان وقوع الفعل. و اسم المكان هو اسم مشتق للداللة على مكان وقوع الفعل

كَمْنَصر،   بينهما ما بفتح الميم والعين وسكونسواء. مثال : هما من الثالثي على وزن "َمْفَعل" 
 4وَمْذَهب، وَمْرًمى، وَمْوًقى، وَمْرًضى.

كما هو   الوظيفة أو اإلستخدام الظرف و اسم الزمان أو اسم المكان مختلفة سواء من حيث 
سم المكان ال يحتوي بينما اسم الزمان واالظرف يحتوي المعنى "في"، أو في العنى ،  ذكر قبله. 

  المعنى "في".

 تعريف الظرف -ب

فهو  –ظرفا وظرافة  –يظُرف  –ظُرف  شكل مصدر منهو  ويسّمى مفعول فيه رفالظ
المكان بمعنى  .7فغالأو يمكن أيضا بمعنى  6وعاء لشيئ في األصل ما كان الظرف 5.ظريف

  9.والزمان بمعنى الوقت  8.الموضع

 بينما تعريف الظرف في اإلصطالح هو :

)ويسّمى ظرفا( : هو اسم ينتصب على تقدير "في" ، يذكر لبيان زمان الفعل أو المفعول فيه  -0
الظرف قسمان : ظرف زمان وظرف مكان. فظرف المكان : ما يدل على وقت وقع  مكانه.
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فيه الحدث، نحو "سافرُت ليالً". وظرف المكان : ما يدل على مكان وقع فيه الحدث، 
 10نحو : "وقفُت تحت عِلم العلم.

 11أو المفعول فيه اسم منصوب يدل على زمان وقوع الفعل أو مكانه. الظرف -6
وقعت الوظيفة )للحصول على اسم مذكور في الجملة لبيان الوقت أو المكان  الظرف هو -9

 12أجابات السؤال متى(.

من هذه التعاريف يمكن أن نستنتج المفعول فيه أو الظرف هو اسم منصوب ما يدل 
 المعنى "في".عل الزمن والمكان، ويحتوي 

 أنواع الظرف -ج

الظرف هو قسمان : ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب  
بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا 

الظرف الزمان في اصطالح الّنحاة اّلذي يقع الحدث فيه  13وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة.
)المنصوب بتقدير في(. فإذا قلت صمت يوم الخميس كان التقدير صمت في يوم الخميس فا اليوم 
وقع الصوم فيه. )نحو اليوم( في نحو قولك : صمت اليوم. فاليوم منصوب على الظرفية الزمانية 

 14لخميس.بصمت ومثله ثمت يوم الجمعة أو يوم ا

وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق 
نحو تقول : جلست  15وتحت وعند ومع إزاء وحذاء وتلقاء وهذه الثالثة معناها واحد وثَمَّ وهنا.
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أمام الشيخ، فجلست فعل وفاعل, وأمام منصوب على الظرفية المكانية بجلست، والشيخ مضاف 
 16إليه.
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 : أنواع الظرف والنموزج. يمكن ينظر إليه أن الظرف نوعان يعني ظرف الزمان وظرف المكان. 0رسم البيان 

 الظرف عن التحليل -د

 اْلَفْصلِ  أََمامَ نحو : ُقْمُت بفتحة. يتواجد غالبا أو  منصوب سمالظرف هو ا
، بل يكون كسائر تقدير "في" فال يكون ظرفاأما إذا لم يكن على يحتوي المعنى "في". 

، وفاعال، نحو يَ ْوُمَنا يَ ْوٌم َسِعْيدٌ ن مبتدأ وخبر، نحو : و العامل فيك ، على حسب ما يطلبهاألسماء
 17.اْلُجُمَعةِ  مُ : َجاَء يَ وْ 

، نحو اليوم والليلة وغدوة يسمى ظرف الزمان وقت يدل على .أو مكانه يذكر لبيان وقت
وإذا  .وأسبوعا وساعةوبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا 

أن نعرف نعرف ارتباط  ذاتها رأينا أنها أسماء منصوبة، ولكن نريد فحصنا عن هذه الكلمات في 
 18.في المثالين األولين، ويكفينا لهذا أن نبحث منها بالفعل الذي في جملتها كل كلمات 

، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ى ظرف المكانمكان يسمويدل على 
كل  ، ثم نبحث عن ارتباط  أيضا أسماء منصوبةفنجد أنها  ومع وإزاء وحذاء وتلقاء  وهناء وثَّم.

أذا قال بق في ظروف الزمان. فنرى أنه كلمة منها بالفعل الذي في جملتها على الحو الذي س
وقف فيه، فإذا قال : أنه وقف، ولكنه ال يعرف المكان الذي : "وقفت" لم يفهم السامع إال  قائل

                                                             

 983(، ص. 6102للطباعة والنشر والتوزيع، : دار الفكر )بيروتجامع الدروس العربية، صطفى الغالييني ، مالشيخ 17 

 022(، ص. 0322)مصر: دار المعارف ، النحو الواضح ، في قواعد اللغة العربية ،  على الجارم و مصطفى أمين ،18 

 قدام

 عند تحت فوق وراء

 

 

 مع

 إزاء



6 
 

السامع أين  يعرف ممكان الوقوف، وإذا قال إنسان : "جلست الهرة" لبين للسامع  "أمام المرآة"
 19."تحت المائدة" عرف مكان جلوسهاجلست، ولكنه إذا قال : 

 الخالصة -ه

و يحتوي المعنى "في". الظرف ما يدل على وقت أو مكان   منصوب هو اسم الظرف 
الذي حصل فيه  الزمن أو يبين فيه الحدث وقع يدل على وقت "منصوب بتقدير "فيم الزمان هو اس

نحو : )اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما  الفعل
وقع فيه على مكان يدل منصوب بتقدير "في" ف المكان هو اسم ، والظر  (وشهرا وأسبوعا وساعة

أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند نحو :  أو يبين المكان الذي حصل فيه الفعل الحدث
 .ع وإزاء وحذاء وتلقاء  وهناء وثَمّ وم
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